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Zasobniki ciep³ej wody
VT 100 HP
VT 120 HP
VT 150 HP
Instrukcja monta¿u i obs³ugi

Monta¿ (uk³ad wodny i instalacja elektryczna),
pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. Wskazówki instalacyjne

Ø Zespó³ kocio³-zasobnik powinien zostaæ zainstalowany w pomieszczeniu nie nara-
¿onym na temperatury ujemne. Zasobnik ciep³ej wody powinien byæ umieszczony w
pobli¿u punktu poboru wody. Zapobiega to stratom ciep³a na dop³ywie. Ponadto
zaleca siê stosowanie izolacji na przewodach dop³ywowych. W celu u³atwienia utrzy-
mania w pomieszczeniu czysto�ci, zaleca siê ustawienie zasobnika na cokole.

Ø Prace instalacyjne, uruchomienie oraz prace konserwacyjne wykonywane mog¹
byæ jedynie przez wykwalifikowanego instalatora na podstawie niniejszej instrukcji.

Ø Jedynie przeprowadzanie regularnej konserwacji zapewnia dobre dzia³anie urz¹-
dzenia.

Ø Niniejsza instrukcja winna znajdowaæ siê w pobli¿u urz¹dzenia.
Ø W celu zachowania gwarancji nie wolno dokonywaæ w zasobniku ¿adnych zmian.
Ø Woda grzewcza oraz woda u¿ytkowa musz¹ byæ od siebie oddzielone.

2. Opis

Ø W celu ochrony przed korozj¹ zasobniki stalowe pokryte zosta³y od strony wewnêtrz-
nej warstw¹ emalii. Poza tym zasobniki chronione s¹ anod¹ magnezow¹. Anodê
nale¿y poddawaæ co dwa lata kontroli i w razie konieczno�ci wymieniæ. Osadzony w
zasobniku wymiennik ciep³a wykonany jest z g³adkiej rury. Powierzchnia wymiennika
stykaj¹ca siê z wod¹ u¿ytkow¹ pokryta jest emali¹.

Ø Zasobniki  VT 100 HP, VT 120 HP, VT 150 HP opatrzone s¹ izolacj¹ ciepln¹ z ekolo-
gicznej, twardej pianki, zapewniaj¹cej minimalne straty ciep³a.

Ø Obudowa zewnêtrzna wykonana jest z lakierowanej blachy.
Ø Zasobnik wyposa¿ony jest seryjnie w termometr, tester anody, termostat i sygnaliza-

cjê �wietln¹ pracy pompy ³aduj¹cej.
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2.1 Wymiary pod³¹czeniowe

Zasobniki ciep³ej wody VT 100 HP, VT 120 HP, VT 150 HP pod³¹czaæ nale¿y do kot³ów
centralnego ogrzewania przystosowanych do podgrzewania wody u¿ytkowej. Zasobniki
ciep³ej wody s¹ koloru bia³ego.

Typ VT 100 HP VT 120 HP VT 150 HP
A 855 995 1235
B 790 930 1170
C 192 192 192
D 545 545 545
W 230 230 230
V 100 100 100
1 R 3/4� R 3/4� R 3/4�
2 R 3/4� R 3/4� R 3/4�
3 R 3/4� R 3/4� R 3/4�
4 R 3/4� R 3/4� R 3/4�
5 R 3/4� R 3/4� R 3/4�

1 Przy³¹cze zimnej wody
2 Przy³¹cze ciep³ej wody
3 Zasilanie wymiennika ciep³a
4 Powrót wymiennika ciep³a
5 Przy³¹cze cyrkulacji
6 Tuleja nurnikowa czujnika temperatury
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2.2 Dane techniczne

Model VT 100 HP VT 120 HP VT 150 HP
Pojemno�æ (l) 100 120 150
Powierzchnia wymiennika (m2) 0,95 1,4 1,4
Moc cieplna wymiennika (kW) 28 42 42
Wydajno�æ wody ogrzewanej DT = 50OC 480 723 723
(naprz. z 10OC na 60OC) (l/h)
Wydajno�æ wody ogrzanej DT = 35OC 686 1032 1032
(naprz. z 10OC na 45OC) (l/h)
Liczba k¹pieli przygotowanych 1 godz. 5 7,5 7,5
(1 k¹piel oko³o 150 l z temp. 40OC)
Liczba pryszniców w 1 godz. 20 30 30
(1 prysznic oko³o 40 l z temp. 40OC)
Ci�nienie znamionowe w zbiorniku (bar) 6 6 6
Ci�. max w wymienniku ogrzewacza (bar) 3 3 3
Waga ogrzewacza pustego (kg) 67 77 88
Zakres nastawiania termostatu wody (OC) 7-80 7-80 7-80
Max pr¹d roboczy / napiêcie (A/V) 16 / 230 16 / 230 16 / 230
Zasilanie elektryczne (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Ochrona elektryczna IP 24 IP 24 IP 24
Magnezowa anoda ochronna tak tak tak

3. Instalacja
Zasobniki typu VT 100 HP, VT 120 HP, VT 150 HP przeznaczone s¹ do pod³¹czenia do
kot³ów grzewczych. Ich obudowa zewnêtrzna harmonizuje doskonale z obudow¹ kot³a.

3.1 Ustawienie zasobnika

Ustawienie zasobnika nastêpuje po dokrêceniu 3 nastawnych nó¿ek montowanych na
cokole (nastawienie odbywa siê przy pomocy klucza).

Uwaga!
W celu ustawienia nó¿ek unie�æ zasobnik przy pomocy d¿wigni.

3.2 Pod³¹czenie wody u¿ytkowej

3.2.1  Przed wykonaniem pod³¹czenia hydraulicznego niezbêdne jest przep³ukanie prze-
wodów zasilaj¹cych, aby zapobiec przedostaniu siê do zasobnika opi³ków metalowych
lub innych zanieczyszczeñ.

3.2.2  Zawory odcinaj¹ce na obiegu grzewczym i wody u¿ytkowej umo¿liwiaj¹ konser-
wacjê zasobnika oraz jego czê�ci bez konieczno�ci spuszczania wody z ca³ej instalacji.
Zawory te umo¿liwiaj¹ poza tym odciêcie zasobnika ciep³ej wody podczas prób ci�nie-
niowych instalacji, je�li ci�nienie kontrolne przewy¿sza dopuszczalne ci�nienie robo-
cze zasobnika.
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3.3.3  Ka¿dy zamkniêty ogrzewacz wody u¿ytkowej powinien byæ wyposa¿ony w przynaj-
mniej jeden posiadaj¹cy dopuszczenie UDT membranowy zawór bezpieczeñstwa.
Nominalna wielko�æ zaworów bezpieczeñstwa okre�lona zosta³a w tabeli.

Nominalna objêto�æ l Rozmiar zaworu* min Moc grzewcza max
£ 200 R lub Rp1/2 75

> 200 £ 1000 R lub Rp3/4 150

* obowi¹zuje rozmiar przy³¹cza dop³ywowego

3.3.4  Wskazówki odno�nie zaworu bezpieczeñstwa:
Ø musi byæ wmontowany na dop³ywie zimnej wody,
Ø pomiêdzy zasobnikiem a zaworem bezpieczeñstwa nie mo¿e znajdowaæ siê zawór

odcinaj¹cy,
Ø umie�ciæ w ³atwo dostêpnym miejscu w pobli¿u zasobnika, przewód odp³ywowy z

zaworu o rozmiarze nominalnym zaworu,
Ø umocowaæ na takiej wysoko�ci, aby przewód spustowy móg³ zostaæ zamontowany

ze spadkiem (zalecenie: zamontowaæ powy¿ej górnej krawêdzi zasobnika aby przy
wymianie/i wykonywanych pracach nie zachodzi³a konieczno�æ spuszczania wody z
zasobnika).

3.3.5  Wskazówki odno�nie przewodu przelewowego:
Ø koniec przewodu przelewowego musi byæ dobrze widoczny i koñczyæ siê nad lejkiem

odprowadzaj¹cym,
Ø przewód odprowadzaj¹cy za lejkiem odprowadzaj¹cym musi posiadaæ dwa razy

wiêkszy przekrój ni¿ przewód przelewowy.

3.3.6  Monta¿ reduktora ci�nienia:
Ø przed zasobnikiem ciep³ej wody nale¿y zamontowaæ reduktor ci�nienia, je¿eli nadci-

�nienie robocze przekracza 0,8 ci�nienia zadzia³ania zaworu bezpieczeñstwa,
Ø konieczne jest umieszczenie reduktora ci�nienia za wodomierzem w celu utrzyma-

nia na przewodach ciep³ej i zimnej wody zbli¿onych warto�ci ci�nienia.

3.3.7  �rodki zapobiegaj¹ce cofaniu siê podgrzewanej wody.
Niezale¿nie od rodzaju ogrzewania zasobnika ciep³ej wody nale¿y na dop³ywie zimnej
wody zamontowaæ zawór zwrotny.

Schemat pod³¹czenia elektrycznego

tester
anody

anoda
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Schematy pod³¹czenia ogrzewacza do kot³a centralnego ogrzewania

zasilanie wymiennika

powrót wymiennika

tuleja nurnikowa czujnika temperatury

1 zawór odcinaj¹cy
2 zawór zwrotny
3 pompa ³aduj¹ca zasobnika
4 pompa biegowa c.o.
5 zawór trójdro¿ny

Zasobnik VT �.HP

£adowanie zasobnika przez oddzieln¹ pompê obiegow¹

£adowanie zasobnika przez zawór trójdro¿ny

Instalacja
c.o.

Kocio³

Instalacja
c.o.

Kocio³
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Schemat pod³¹czenia zasobnika do instalacji zimnej i ciep³ej wody

D króciec przy³¹cza zimnej wody
E króciec przy³¹cza ciep³ej wody
F króciec przy³¹cza cyrkulacji
1 zawór odcinaj¹cy
2 zawór zwrotny
6 zawór bezpieczeñstwa
7 zawór spustowy
8 reduktor ci�nienia
9 manometr
10 pompa cyrkulacyjna

Zasobnik VT �.HP

Pod³¹czenie zimnej wody Pod³¹czenie ciep³ej wody i cyrkulacji

Punkty poboru
ciep³ej wody
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4. Uruchomienie
Ø W razie konieczno�ci przep³ukaæ obieg wody u¿ytkowej i nape³niæ zasobnik ciep³ej

wody za pomoc¹ dop³ywu zimnej wody.
Ø Konieczne jest odpowietrzenie zasobnika, instalacji oraz armatur wodnych. W tym

celu nale¿y najpierw nape³niæ zasobnik wod¹ i pozostawcie otwarty jeden kurek
spustowy. Kurek zamkn¹æ dopiero po uzyskaniu równomiernego i cichego strumie-
nia wody. Odpowietrzyæ wszystkie przewody ciep³ej wody poprzez otwarcie odpo-
wiedniej armatury.

Ø Odpowietrzyæ obwód grzewczy (ogrzewanie) w najwy¿szym punkcie poprzez otwar-
cie w³a�ciwego kurka (nie objêty dostaw¹).

Ø Sprawdziæ dzia³anie wszystkich urz¹dzeñ regulacyjnych i bezpieczeñstwa.
Uwaga!
Podczas procesu podgrzewania poprzez zawór bezpieczeñstwa kapaæ mo¿e
woda, co powodowane jest zwiêkszeniem objêto�ci wody.

5. Konserwacja
Anoda magnezowa
Kontrolê stanu funkcjonalno�ci anody ochronnej wykonujemy za pomoc¹ testeru ano-
dowego.

Po naci�niêciu przycisku 1 testeru anodowego wskazówka pokazuje na kolorowej skali
2 stan aktualny (zu¿ycie) anody ochronnej. Je¿eli wskazówka znajduje siê w strefie
czerwonej skali, anodê nale¿y wymieniæ. W przypadku konieczno�ci wymiany anody
post¹piæ zgodnie z podanymi dalej wskazówkami.

Armatura bezpieczeñstwa
Konieczne jest comiesiêczne sprawdzanie dzia³ania armatury bezpieczeñstwa co za-
pobiec ma unikniêciu ewentualnego nadci�nienia.

Odwapnianie
W przypadku wody o du¿ej zawarto�ci wapnia, zaleca siê odwapnianie zasobnika raz na
rok. Czynno�æ t¹ wykonaæ mo¿e jedynie przeszkolony instalator.

Czynno�ci robocze przy odwapnianiu, kontroli lub wymianie anody
Ø Odci¹æ dop³yw zimnej wody i opró¿niæ zasobnik. W celu opró¿nienia poprzez arma-

turê bezpieczeñstwa ustawiæ armaturê na "opró¿nianie i otworzyæ zawór spustowy,
co umo¿liwi przedostanie siê powietrza.

Ø Zdj¹æ górn¹ pokrywê ochronn¹.
Ø Usun¹æ pokrywê rewizyjn¹.
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Ø Sprawdziæ anodê i w razie konieczno�ci wymieniæ.
Ø Usun¹æ osad wapienny (znajduj¹cy siê w formie skamienia³ej warstwy lub szlamu

na dnie osadnika). Nie usuwaæ natomiast wapna z bocznych �cian zasobnika. Two-
rzy on dodatkowe zabezpieczenie przed korozj¹ oraz wzmacnia izolacjê ciepln¹.
Wymiennik ciep³a równie¿ musi byæ oczyszczony z wapna, co gwarantuje dobr¹
wymianê ciep³a.

Ø Ponownie zamontowaæ poszczególne czê�ci. Wymieniæ uszczelkê ko³nierza.

6. Ochrona �rodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony �rodowiska natural-
nego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o
surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane

jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), wk³adki z polistyrolu (PS), za� klamry z polioxy-

metylenu (POM).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

7. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Napra-
wy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane
wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora/Serwisanta.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i /
lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
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Notatki:
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AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 868-05-80, fax: 0-22 / 868-05-81

Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 02.2006. Zmiany techniczne zastrze¿one. TO
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